Koniecpol, 14.05.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na :

Zakup i dostawę traktorka ogrodowego
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO.
Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia
o następujących parametrach:

jest

zakup

i

dostawa

traktorka

ogrodowego

Pojemność skokowa min. 570 cm³
Liczba cylindrów min. 2
Moc min. 12,6 kW
Pojemność zbiornika paliwa min. 5 L
Napięcie akumulatora 12 V
Pojemność akumulatora 24 Ah
Szerokość koszenia min. 95 cm
Podnośnik agregatu manualny
Przekładnia hydrostatyczna
Napęd tylne koła
Prędkość 10 km/h
Boczny wyrzut, mielenie
2. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia.
3. Sprzedający udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem
zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego bezpłatnie pierwszy serwis na przedmiot zamówienia opisany w pkt.1.
II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26
42 – 230 Koniecpol
I piętro, pokój nr 42 ( sekretariat ) tel./fax - 34 3551 839
zszkol@o2.pl

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Ofertę cenową wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) prosimy złożyć w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie do dnia 21 maja 2019r. do godz. 10:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 21 maja 2019r. o godzinie 10:30.

IV. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Sprzedawca, który zaoferuje wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Sprzedawcę zamieszczając
zawiadomienie na stronie internetowej szkoły www.zszkol.pl
3. Na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest możliwość wjazdu samochodów
dostawczych.
V. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 28 maja 2019r.

V. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie Załącznik Nr 2
3. Projekt umowy - Załącznik Nr 3
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.

